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توانمندمشهور  آزمون    ی هاآزمون معتبرترین  از    ی کی،  (Clifton StrengthsFinder)  فتون یکل   هایی سنجش 

  را موسسه آزمون    نی. ااستفرد    کی   یو رفتار  ی ذهن  هاییتوانمند و    استعدادها  ،قوتکشف نقاط    ی برا   ایحرفه 

  www.gallup.com/cliftonstrengthsاکنون در وبسایت این موسسه به آدرس  توسعه داده و هممعتبر گالوپ  

حوزه کسب و  در  نیز  و  های فردی  مشاوره در  به طور گسترده  از این آزمون    جهاندر دسترس است. امروزه در سراسر  

در جهت  از این آزمون    Fortuneسازمان برتر به انتخاب مجله    500از    %90که بیش از    تا جایی  ؛شودیاستفاده م کار  

به    گرا«،شناسی مثبت ، با رویکرد »روان آزمون  نیا.  کننداستفاده میتوسعه مبتنی بر توانمندی، در محیط کار خود  

 یدر ارائه   یابیمراکز استعداد  و  یابیارز  یهاکانون  ،یاحرفه   یهاکوچ   ،یمنابع انسان  نیها، مشاورارشد سازمان   رانیمد

کند  کمک می هاسازمانمدیران  و افراد  به ، آزمون کلیفتون کند.ی کمک م یرشد و توسعه فرد  ،تیهدا  ،یشغل  ریمس

، بهترین موقعیت کاری را برای خود و دیگران  کنند  ییجو صرفه   نهیدر زمان و هز،  فردی  هایی توانمند شناختبا   تا

 شوند.   تیخود هدا  ی اصل یبر استعدادها یبه سمت عملکرد مطلوب مبتن  تر ع یتر و سرآسان پیدا کنند، 

 

 

  

 در یک نگاه  
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های طوالنی  تک ما بگوید. سالاین جمله، چکیده تمام آن چیزی است که آقای دونالد کلیفتون قصد داشت به تک 

مان تبدیل کنیم؛ به  خود را به نقاط قوت   ها همواره تالش کردیم تا نقاط ضعف گذرد و ما انساناز عمر بشریت می

مان را بنا کرده  های آموزشی م تا هیچ نقطه ضعفی نداشته باشیم. ما بر این مبنا نظامکردیعبارت دیگر، تالش می 

مان را به عنوان افرادی عاری از هر گونه نقطه ضعف تصور کردیم. اما بیایید پیامدهای چنین دیدگاهی  یهاو قهرمان 

خود فائق آمده و تبدیل به موجودی  داند که بر نقاط ضعف  آل را فردی میرا بررسی کنیم، دیدگاهی که فردی ایده 

ی خالی لیوان و نادیده گرفتن تمام  ی چنین تفکری منجر به دیدن نیمه عاری از هر گونه عیب و نقصی شود. نتیجه

انسان توانمندی  میهای  می ها  باعث  تفکر  این  انسان شود،  تا  توانمندی شود  تنها  یهاها  کرده،  فراموش  را  شان 

 ظر گرفته و دنیایی سرشار از شکست، عدم اعتماد بنفس، ناراحتی و ناامیدی شود. های خود را در نشکست 

ببینیم، در این صورت به دنبال کشف    ( Positive Psychology)«  گراشناسی مثبت روان »حال بیایید دنیا را از دیدگاه  

ریزی  مان طرح هایکنیم تا زندگی و اهداف خود را بر محور توانمندی هایمان بوده و تالش میو تقویت توانمندی 

توانمندی کنید  تصور  می هایکنیم.  را  محیطتان  صورت  این  در  می دانید،  انتخاب  را  اجتماعی  با  های  که  کنید 

های کاری  تر بوده و محیط کنید که در کنارشان راحت ه، دوستانی را انتخاب می ن سازگار بودتاهای ارتباطی مهارت 

های دوستانه، کاری،  هایی در ارتباط ی چنین انتخاب تر و شادتر باشید. در نتیجه ها موفقکنید که در آن را انتخاب می 

تان افزایش یافته،  ادتر بوده، اعتمادبنفسش  تر بوده و درنتیجه در زندگیتان موفقتفریحات و حتی رشد شخصی 

 برید. تان بیشتر شده و بطور کلی از زندگی لذت میرفاه زندگی 

 

 .گرا توسعه یافته استشناسی مثبتآزمون کلیفتون بر اساس رویکرد روان  ✓

  

  گرامثبت یشناسروان 
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از جنگ جهانی دوم  زمانی که  دونالد کلیفتون  در نیمه قرن دوم،  

باری از  ، مانند بسیاری دیگر از سربازانی که با کولهه بودبازگشت

تواند  جا که می گشتند، تمایل داشت تا آن درد و رنج به خانه بازمی 

ی زندگی خود را در مسیر مورد از فضای جنگ دور شده و ادامه 

ها طی  ی رشد و شکوفایی انساناش یعنی مطالعه بر نحوهعالقه

را  خود  مطالعات  کلیفتون  لینکولن  نماید.  کتابخانه  نبراسکا  _در 

از کتاب  او متوجه شد بسیاری  تنها  شروع کرد؛  روانشناسی  های 

کنند. در نتیجه او شروع به  ها تمرکز می برروی نقاط ضعف انسان 

ها کرد که امروزه به عنوان  ی نقاط قوت انسان تحقیقاتی در زمینه 

  شود.شناخته می « گراروانشناسی مثبت »

ها و بعد از بررسی و تحقیق بر روی  وقفه در کشف و شکوفایی توانمندی ها تالش بیبعد از سال تفونکلی،  در ادامه

توانمندی ذاتی    34  ، میان آن  ی آماری، هزاران توانمندی ذاتی مختلف را کشف کرده و از  نفر جامعه   هزارانبیش از  

جامعه   هایی توانمندها بتواند کل  تا با ارائه آن   مشخص کرد شت،  که از نظر آماری همبستگی باالتری دا   را   و اصلی 

  .را با روایی باال بسنجد

آن  از  آوازه  پس  موسسه  کلیفتون  که  بود،  پیچیده  آمریکا  سراسر  ،  گالوپدر 

به   تا امتیکلیفتون  معتبرترین موسسه تحلیل و مشاوره آمریکا،  از  پیشنهاد داد 

گسترده،  گذاری  بتوانند با سرمایه از این طریق  ها بفروشد تا  به آن ا  این آزمون ر

این    ، رواییگالوپ، موسسه  این توافقهای فردی جهان تبدیل کند. پس از  آن را به معتبرترین آزمون شایستگی 

که این افراد بعد از  ترتیب  ارتقا داد، بدین  به حداکثر ممکن  میلیون نفر از سراسر جهان    1حدود    با کمکآزمون را  

گالوپ   موسسه .ها اعتبارسنجی شودآن  آزمون کردند تا نتایج شرکت می  ای با متخصصان احبه صمدر ،  انجام آزمون

  آزمون خود را به   ی آماریجامعهمتعدد،  سال، با تبلیغات و ایجاد راهکارهای    20بیش از    طی سرانجام موفق شد در  

  رود. شمار می بهالعاده و فوق سابقه  وکار بی های حوزه کسبارتقا دهد که این عدد در آزمون نفر  میلیون 25بیش از 

 تاریخچه 
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کند، در  ها را مشخص میتوانمندی برتر آن   10توانمندی ذاتی مختلف را در افراد سنجیده و    34کلیفتون  آزمون   

ی کلیفتون بعد از  توانمندی ذاتی خود را به ترتیب مشاهده کنند. همچنین در کانامه   34توانند  ادامه نیز افراد می

شود تا افراد  ها داده میی از آن ها و استفادهقاء توانمندیای برای ارت ها، پیشنهادات ویژه معرفی هر کدام از توانمندی 

 ها در ذهن خود داشته باشند.  ی استفاده از این تست ی مناسبی از نحوهزمینه ارزیابی شده پیش

ها در  مان نیست، تمام انسان پوشی کردن و انکار نقاط ضعف ها، به معنای چشم البته که تمرکز بر روی توانمندی 

شود نتوانند از استعدادهای خود به خوبی  اوقات باعث میشان، نقاط ضعفی دارند که گاهیهای ذاتی انمندی کنار تو 

شکوفایی از  حقیقت  در  و  کرده  می استفاده  جلوگیری  همینشان  بعضیکند،  نحوهطور  دلیل  به  افرادی  ی اوقات 

از استفاده که  نادرستی  ذاتی توانمندی   ی  توانهای  همان  دارند،  حرفهمندی شان  شخصی،  زندگی  در  و  ها  ای 

، مطالبی بیان  مورد این موضوع تحت عنوان نقاط ضعف   ی کلیفتون در کند؛ در کارنامهشان خلل ایجاد میاجتماعی 

 شده است. 

 

  

 یفتون کل آزمون معرفی
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گستر، اجرایی و  ارتباط ی مختلف )تفکر استراتژیک،  توانمندی ذاتی افراد را در چهار حوزه  34آزمون کلیفتون  

های توانمندی مطرح شده است. کلیفتون معتقد است که در تمام  بندی کرده که تحت عنوان حوزهتأثیرگذار( دسته

ها و هر اجتماع انسانی که در راستای انجام هدفی خاص گردآوری  های کاری و غیرکاری، سازمانها و تیم گروه

ی مذکور داشته باشند. در این صورت، کارکرد  هایی در تمام چهار حوزه مندیشده باشد، همواره اعضای آن باید توان

 ها مقاوم خواهند بود. گروه به بیشترین حد ممکن رسیده و در مواجهه با انواع معضالت و چالش
ها ندی ی آن توانمتوانمندی ذاتی موجود، قادرند تا به وسیله   34کلیفتون معتقد بود افراد دارای هر کدام از  دونالد  

ها در های رهبری بسیار با یکدیگر متفاوت بوده و هر کدام از آن ی خاصی رهبری کنند، قطعاً این شیوه به شیوه

تواند در شرایط بحرانی و اتفاقات  ای کاربردی و مؤثر خواهد بود، احتماالً فرد دارای توانمندی سازگار، می شرایط ویژه 

ته باشد و فرد دارای توانمندی اجتماعی، قادرست تا تیمی که مسئول تری داشبینی رهبری مناسب غیرقابل پیش 

 میزبانی از مهمانان شرکت هستند را به بهترین شکل ممکن رهبری نماید.

ی انتخاب شغل،  کلیفتون در حوزه آزمون  شود،  ی مکلیفتون به موضوعاتی که اشاره شد ختم نآزمون  کاربردهای  

تواند  های دیگر میها و سنجهاز ازدواج نیز در کنار تست  ی پیشآموزان و حتی مشاورهانتخاب رشته برای دانش 

سازد  می   صشما را مشخهای  ترین ویژگیپررنگکلیفتون،  های  توانایی  DNAنمودار     داشته باشد.موثری  کاربرد  

 را هدایت کرده  توانایی خود را برده، سایر   بیشترین بهره هاتا از آن 

 برسانید:  ظهورهای بیکران خود را به و ظرفیت 

 دهید. چه کاری را بطور طبیعی به بهترین شکل انجام می متوجه شوید   •
 های خود به صورت روزانه استفاده کنید. ترین تواناییچگونه از پررنگ •
 های خود را با دیگران به اشتراک بگذارید  یتوانمند  •

 تری را ایجاد کرده های کاری قوی تا ارتباط 

  و کار تیمی خود را تقویت کنید. 

 کلیفتون کاربردهای
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 کارنامه فحه اول ص

در  نهایت خودتان راهای بیظرفیت
 . به ظهور برسانیدتوانمندی برتر  6 این

 نقاط ضعف  ❖
(Analytical) 30گر( تحلیل   

    

(Competition) 31جو ( رقابت   

    

(Activator) 32 عملگرا )   

    

(Self-Assurance) 33خودبه( متکی   

    

(Discipline) 34 منظم )   

 

توانمندی شما در تست حوزه ترین اصلی 
و باقی   باشدمی اجراییی کلیفتون در حوزه 

 . های توانمندی شما از قرار زیر استحوزه 
  :اجرایی

کند تا ها به شما کمک میاین توانمندی

 خواهید را رقم بزنید. اتفاقاتی که می

 : تأثیرگذار

کنند ها به شما کمک میاین توانمندی 

گرفته،  دست  به  را  موقعیت  کنترل  تا 

های خود را به وضوح بیان کرده و  دیدگاه

دیگران  که  کنید  حاصل  اطمینان 

 اند. هایتان را شنیده صحبت

 : گستر ارتباط

 تا   کندمی  کمک  شما  به  هاتوانمندی  این

 و   کرده  ایجاد  مستحکمی  اجتماعی  روابط

 .دارید نگه هم کنار در را تیم

 :استراتژیک تفکر

 تا   کنندمی  کمک  شما  به  هاتوانمندی  این

 را   اطالعات  بهتر،  نتایج   ایجاد  برای

 . کنید تحلیلوتجزیه و کرده آوریجمع
 

 هاتوانمندی ❖
(Significance) 1منش ( بزرگ   

    

(Futuristic) 2نگر ( آینده   

    

(Individualization) 3 فردنگر )   

    

(Focus) 4هدفبر( متمرکز   

    

(Maximizer) 5گرا ( آرمان   

    

(Strategic) 6 استراتژیک )   

 

 را کلیک کنید. اینجا، کلیفتون یلیصتفبرای مشاهده یک نمونه کارنامه 

https://sanjeman.com/public/report/6221a237dc85013acae9ec66fae641d0/WVcwNWNHSnVVbVpqTTFaNVpHMVdOVTE2UlRCTlZFRXg=
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 : سنجدمی  کلیفتونآزمون ی که قوت اط نق توانمندی یا  پروفایل   34

  

Achiever =  کامیاب Futuristic = ر نگآینده  

Activator =  عملگرا Harmony  =   گریزتعارض 

Adaptability =  سازگار Ideation =   پردازایده

Analytical  =  گرتحلیل  Includer =   گردآورنده افراد

Arranger = = Individualization  گرداننده   فردنگر

Belief = ر ارزشمدا  Input = کلکسیونر 

Command = ه فرماند   Intellection =   متفکر

Communication = = Learner  سخنور    یادگیرنده

Competition = و  جرقابت  Maximizer = ا گرآلایده  

Connectedness = = Positivity  نگرپیوسته ا  گرمثبت  

Consistency = = Relator  طلبعدالت    طلبصمیمیت 

Context  = ا گرپیشینه  Responsibility = ر  پذیمسئولیت   

Deliberative = = Restorative  محتاط    حالل مسائل

Developer = = Self-Assurance  دهندهپرورش     متکی به خود

Discipline =  منظم Significance =    طلباهمیت 

Empathy =  همدل Strategic =   استراتژیک

Focus = = Woo   متمرکز بر هدف   اجتماعی

 گانه 34های پروفایل
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ی  ها در انجام بهینه شرکت سنجمان، در راستای ماموریت خود برای توانمندسازی سازمان

را آغاز  آزمون کلیفتون  سازی  بومی   فرآیندفرآیندهای مدیریت منابع انسانی، از دو سال پیش  

ها را در اختیار سازمان کلیفتون  محور مبتنی بر  تا از این طریق، قدرت توسعه توانمندیکرد  

 اقدامات ذیل انجام پذیرفت:  دو ساله ن ایرانی قرار دهد. در این مسیر طوالنی و متخصصا 

 . شود، تهیه، ترجمه و ویرایش شدکه توسط موسسه گالوپ استفاده می   لی آزمون کلیفتونص سواالت ا .1

 شناسی سنجمان،  تیم تحقیق و توسعه روان  .2

 ای را بر روی  تحقیقات گسترده

 .کلیفتون انجام داد  گانه34  هاییلپروفا

 شد تا در این درخواست  از داوطلبان نفر 1000از حدود   .3

 .محاسبه گرددبا روش الفای کرونباخ آزمون ترجمه شده پایایی و اعتبار  آزمون شرکت کنند تا از این طریق 

منجر به شناسایی موفق  نهایتا که   سنجیده شدترجمه شده روایی سواالت  با استفاده از روش تحلیل عاملی،  .4

 گردید. کلیفتون   گانه34  هاییلپروفا

 شد.  )نُرم(  علمی هنجاریابیدر یک فرآیند بر اساس نتایج جامعه آماری، آزمون  نمرات  .5

 شد. سازی  ی آنالین سنجمان پیادههاسامانه آزمون، در  آن صیلیتف کارنامهترجمه   شده و نیزآزمون بومی .6

های آموزشی  ها، کتاب رهبری به سبک کلیفتون و فیلم شامل کتاب معرفی پروفایل های محتوایی کامل،  پکیج  .7

  کلیفتون بر اساس نیازهای مشتریان تهیه شد.

سنجمان سازی توسط بومی  


